
 

 

รหัสทัวร FNT1902870 
ทัวรโครเอเชีย 8 วัน 5 คืน (EK) 
เมืองซาดาร เมืองโทรกีร เมืองพรีโมสเตน เมืองโทรเกียร ชมมหาวหิารเซนตลอวเรนซ  
เมืองสปลิท พระราชวงัดิโอคลีเธี่ยน เมืองสตอน เมืองดูบรอฟนิค ชมน้ําพุโบราณทรงกลม  
ชมมหาวิหารเซนตจาคอบ อุทยายานแหงชาติพริตวิตเซ ผานชมโรงละครแหงชาต ิ 
ชมมหาวิหารเซนตสตีเฟ�น ชมกําแพงหินโบราณ 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่หน่ึงของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ  

21.30 น. พรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทางเขาที ่9 
เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่จากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกใหทานกอนข้ึนเคร่ือง 

 
วันที่สองของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกรบ - ซาดาร 

03.30 น.  ออกเดินทางสู เมืองซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย สายการบินเอมิเรสต (EK) 
เท่ียวบินที่ EK377/ EK2012  
*.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่เมืองดูไบ เวลา 0715-1000 น. *.*.*. 

13.15 น. (เวลาทองถิ่น) ถึงสนามบินซาแกรบ็ ประเทศโครเอเชีย…หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว.....นําทานเดินทางสู
เมืองซาดาร (ZADAR) (285 กม.) เมืองทาสําคัญซึ่งต้ังอยู
บนคาบสมุทรขนาดใหญของทะเลอาเดรีติกอดีตเปนเมือง
หลวงของแควนดัลเมเทียท่ีรํ่ารวยไปดวยอารยธรรมโรมันท่ี
มีประวัติศาสตรมากกวา 3,000 ป ใหทานไดเพลิดเพลิน
กับบรรยากาศที่สวยงามของเมืองน้ี เดินทางถงึเมืองซาดาร  
นําทานชมเมืองเกาของซาดาร...ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเกาท่ีแสนโร
แมนติคริมทะเลสาบอาเดรียติกและใหทานถายรูปตามอัธยาศัย … 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ท่ีพัก  PINIJA หรือเทียบเทา 
 
วันที่สามของการเดินทาง                          ซาดาร - โทรกรี - สปริท - สตอน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ  หองอาหารของ
โรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองโทรกีร (TROGIR)  (130  
กม.) เมืองขนาดเล็กบนเกาะท่ีต้ังอยูเกือบชิดกับ
แผนดินใหญ เปนเมืองต้ังแตยุคกรีกโรมันและ
ไดรับการอนุรกัษใหเปนเมืองเกา ทั้ง
ป�อมปราการจัตุรัสและกําแพงเมือง  
ซึ่งยังไดรับการยอกยองจากยูเนสโกให
ข้ึนทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกใน ป 



 

 

ค.ศ. 1997  ระหวางทางผานชมเมืองทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของโครเอเชีย คือ 
เมืองพรีโมสเตน เปนเมืองเล็กท่ีสวยงามและเปนเกาะเล็กๆ ในสมัยกอนมีคนยก
ยองใหชาวเมืองน้ีเปนชาวเมืองที่มีความอดทนมากตอการใชชวีิตเน่ืองจากภูมิ
ประเทศเปนภูเขาหินแตยังสามารถทําการเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม และทําการ
เกษตรกรรมโดยเฉพาะไวนแดงที่มีช่ือเสียง  ...เดินทางถึงเมืองโทรเกยีร 

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทาน ชมเขตเมืองเกา ซึ่งมีบรรยากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน  และยังเปนเมืองท่ี

รวบรวมเอาสถาปตยกรรมตางยุคไวมากที่สุดในยุโรปตะวันออก มีท้ังโรมาเนสก 
เรอเนสซองส บารอก และกรีกโรมันโบราณ เชน ประตูเมือง (KOPNENA 
VRATA) ที่มีการบูรณะขึ้นใหมในศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกา (FOGGIA & 
CLOCK TOWER) สมัยศตวรรษท่ี 14    

  นําทาน ชมมหาวิหารเซนตลอวเรนซ (CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ที่
สรางข้ึนในศตวรรษที่ 12 ในรปูแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก โดยมีสิงโต อดัม & 
อีฟ และรูปสลักนักบุญองคสําคัญตางๆ  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองสปลิท (SPLIT) (29 กม.) เมืองใหญอันดับที่สอง
รองจากเมืองซาเกรบ เปนเมืองศูนยกลางการพาณิชย  ศูนยกลางทางธุรกิจ  การ
คมนาคมของแควนดัลเมเช่ียน โดยเปนอีกเมืองหน่ึงท่ีองคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนและประกาศใหเปนเมืองมรดกโลก     
นําทานชมเมืองสปลิท ชมศาลาวาการเมืองสไตลเรอเนซองสท่ีสรางในศตวรรษ
ท่ี15 อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ  ...ชมยาน PEOPLE SQUARE ศูนยกลาง
ทางธุรกิจและการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษท่ี 15 และชมส่ิงกอสรางที่มีช่ือเสียง 
เชน รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ 
RENAISSANCE TOWN HALL ที่สรางข้ึนในชวงแรกของศตวรรษที่ 15 และนํา
ทานชมบริเวณตลาดคาผลไมและอาหารโดยรอบ  
จากน้ันนําทานชมดานหนาพระราชวงัดิโอคลเีธ่ียน 
(DIOCLETIAN PALACE) ที่สรางข้ึนจากพระประสงค
ของจักรพรรด์ิดิโอคลีเธี่ยนท่ีตองการสรางพระราชวัง
สําหรับบ้ันปลายชีวติของพระองคในป 295 ซึ่งใชเวลา
ในการกอสรางถึง 10 ป นําทานชมหองโถงกลางซึ่งมี
ทางเดินที่เช่ือมตอสูหองอ่ืนๆ ชมลานกวาง 
(PERISTYLE) ซึ่งลอมไวดวยเสาหินแกรนิต 3 ดาน และเช่ือมตอดวยโคงเสาท่ี
ตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแหงวิหาร THE 



 

 

CATHEDRAL BELFRY แทนบูชาของเซนตโดมินัสและเซนตสตาซิอุส ซึ่งอยู
ภายในวิหารชมจัตรัุสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปم�นของ 
GREGORY OF NIN ผูนําศาสนาคนสําคัญของโครเอเชียในยุคศตวรรษที ่10 ซึง่
เปนฝมือของ IVAN MESTROVIC ชางปم�นทีม่ีช่ือเสียงของโครเอเชีย… 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองสตอน (STON) (187 กม.) เมืองท่ีต้ังอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟนิคเปนเมืองที่มีช่ือเสียงในเร่ืองหอยนางรม
และผลิตภัณฑจากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติกและต่ืนตาต่ืนใจกับ
บรรยากาศรมิชายฝم�งทะเลทีม่ีบานเรือนหลังคากระเบ้ืองสีแสดสลับตามแนวชายฝم�ง
เปนระยะทางสูสตอนและหมูบาน่ีสงบต้ังอยูรมิฝم�งบริเวณโคงอาวกวาง ซึ่งในอดีต
เคยตกอยูใตการปกครองของโรมันจนกระท่ังถูกทําลายโดยพวกมองโกล 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ท่ีพัก ASTAREA  หรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ีของการเดินทาง                  สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค  
เชา               รับประทานอาหารเชา ณ  หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองดูบรอฟนิค 
(DUBROVNIK) (55 กม.) เมืองทางตอนใต
ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ที่มีขามพรมแดนติด 
ประเทศบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา  
นําทานเดินทางสู สถานีเพ่ือข้ึนกระเชาไฟฟ�า 
(CABLE CAR RIDE) ที่ความสูง 400 เมตรเพ่ือชม
วิวและทิวทัศนที่คงความเปนเอกลักษณของบานเมือง
หลังคาสีสมและความงดงามของทะเลอาเดรียติก 

  จากน้ันนําทาน ชมเมืองเกา (OLD TOWN) ซึ่งโอบ
ลอมดวยกําแพงโบราณสูงตระหงานในศตวรรษที ่13  
เพ่ือป�องกันภัยจากศัตรู เชน พวกอาหรับ เวเนเชียน มา
ชีโดเนียนและเซิรบและในเขตเมืองเกาประกอบดวยส่ิงกอสรางโบราณ ซึ่งไดรับ
การข้ึนทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก และเปนเขตชุมชนเร่ิมแรกที่
บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสรางบานเมืองไวต้ังแตศตวรรษท่ี 7     

  นําทาน ชมประตูเมือง (PILE GATE) ต้ังอยูทางทิศตะวันตก ซึง่เปนทางเขาหลัก
ของเมืองเกาและพื้นทางเดินถูกสรางขึ้นจากหินในป 1537   



 

 

ชมน้ําพุโบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เปนน้ําพุที่ใชหลอ
เล้ียงประชากรในยามมีศึกสงคราม  …จากน้ันนําทานชมสถานที่สําคัญ
ตางๆ เชน Franciscan Monastery วิหารในสถาปตยกรรมแบบ
โกธิก รานขายยาที่เกาแกท่ีสุดของยุโรปซึ่งดําเนินกิจการมาต้ังแตป 
ค.ศ. 1391  ใหทานไดอิสระถายรูปบริเวณจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเปน
สถานท่ีนัดพบประกอบกิจกรรมตางๆ ของเมอืงในอดีต    

  อิสระใหทานไดถายรูปกับเสาหินอัศวิน (ORLANDO COLUMN) หอนาฬิกา 
(BELL TOWER) ที่ต้ังอยูปลายสุดของถนนสายหลักสรางขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1444  
หนาปดทําดวยเหล็กมคีวามพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตหนาปดซึ่งเปนแทนพระจันทร
บอกขางข้ึนขางแรมในสมัยกอนและรูปปم�นของนักบุญ ST.BLAISE ซึ่งมีโบสถ
ประจําเมืองสไตลโรมาเนสกแหงแรกของเมืองเปนฉากหลังและโบสถ THE 
CATHEDRAL TREASURY  สถานท่ีเก็บอัฐิของนักบุญ ST. BLAISE รวมถึง
ภาพเขียนและช้ินงานศิลปะวัตถุลํ้าคาจํานวนมากและผลิตเหรียญกษาปณและทองท่ี
มีช่ือเสียงของเมืองดูบรอฟนืกอีกดวย...จนกระท่ังไดเวลาอันสมควร  

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองซีเบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เปนเมืองทาง

ประวติัศาสตรที่สําคัญอีกเมืองหน่ึงของประเทศโคเอเซีย  ... ชมตัวเมืองเการิมฝم�ง
ทะเลอาเดรียติคท่ีมีหลงัคาอาคารบานเรือนทําดวยกระเบ้ืองสีสม สไตลเรอเนอ
ซองส ที่ไดรับอิทธิพลจากทางประเทศอิตาลี  

ชมสภาวาการเมืองเกา (THE OLD 
LOGGIA) ที่สรางข้ึนราว ค.ศ.15 …ชมมหา
วิหารเซนตจาคอบ  (CATHEDRAL OF 
ST.JACOV) สรางขึ้นในระหวางป ค.ศ. 
1431-1535  เปนสถาปตยกรรมผสมผสาน

กันระหวาง 3  ศิลปกรรม คือ ดาลมาเชีย (ทองถิ่น) ศิลปะทางเหนือของอิตาลี
และทัสคานีท้ังวิหารลวนสรางดวยหินท้ังหมดไมมีซีเมนตบัวใตชายคาเปนรูปศีรษะ
คน 71 ช้ิน ท้ังผูชาย ผูหญิง และเด็ก เปนการสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะ
กอธิคและเรอเนซองส ซึ่งผสมผสานเขากันไดอยางงดงามแสดงใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนผานงานศิลปะจากยุคกอธิคสูยุคเรอ เนซองส ซึ่งองคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.2000 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก SOLARIS หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่หาของการเดินทาง                         ซีเบนิค - พลิตวิเซ - ซาแกรบ 
เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองพลิตวิเซ 

(PLITVICE) (172 กม.) แหงแควน  
ISTRIA & KVARNER ระหวางทาง
ใหทานอิสระชมธรรมชาติและความ
งามของทิวทัศนสองขางทางที่รายลอม
ดวยป�าเขาสลับ ทุงหญา ฟารมการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ นําทานเขาชมอุทยายาน
แหงชาติพริตวติเซ พรอมลองเรือ.... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองซาแกรบ (ZAGREB) (130 กม.) เมืองหลวงของประเทศ

โครเอเชีย ซึ่งต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําซาวา (SAVA) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา 
(MEDVEDNICA) เปนเมืองที่มีประวติัศาสตรอันยาวนานมากวา 1,000 ป ท้ังยงั
เปนศูนยกลางทางการเมืองเศรษฐกิจ การคาและการศึกษา  

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก ARISTOS หรือเทียบเทา 
 
วันที่หกของการเดินทาง                      ซาแกรบ  

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ชมยานเมืองเกา ซึ่งจัดแบงออกเปน 2 เขต คือ 
Lower & Upper Town อยางลงตัว ผานชมโรง
ละครแหงชาติ ที่สรางขึ้นในสไตลนีโอบาร็อค มีลักษณะ
เปนรูปตัว U และรายรอบไปดวยสวนสาธารณะจน
ไดรับสมญานามวา “The Green Horse shoe” ชม
บริเวณท่ีเปนสถานทีทํ่าการรัฐบาล (SABOR) และ
แกลเลอรี่ ท่ีบอกเลาถึงความเปนมาของคนชาติโคร
แอตที่แยกตัวออกจากยูโกสลาเวียในอดีต  
นําทานชมมหาวิหารเซนตสตีเฟ�น (ST. 
STEPHEN'S CATHEDRAL) มียอดแหลมทรง
กลวยคูบนยอดวิหารตกแตงอยางงดงาม เปน



 

 

สถาปตยกรรมที่มีอายุเกาแกกวา 800 ป ซึ่งไดรับการบูรณะปฏิสังขรณในสไตลนี
โอโกธิค งดงามดวยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอราม ภายในประดิษฐานรปู
นักบุญองคสําคัญตางๆ เชน นักบุญเซนตปเตอร, เซนตปอลล  
ชมกําแพงหินโบราณ  ยุคศตวรรษท่ี 13 ท่ีสรางรายลอมเมืองเกาซึ่งยังคงความ
อัศจรรยของภาพพระแมมารีท่ีไมถูกเผาทําลายเมื่อไฟไหมคร้ังใหญในปค.ศ. 1731  
ชมตลาดกลางเมือง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจงที่เกาแกท่ีสุดของยุโรป
และยังมีสีสันสุดๆ โดยตลอดแนวถนนจะมรีานอาหารคาเฟ�ตนารักๆ ใตรมสีสดใส 
ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย…. 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก ARISTOS หรือเทียบเทา 
 
วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง                         ซาแกรบ-กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 
อิสระพักผอนตามอัธยาศัย จนไดเวลาอันสมควร...นําทานเดินทางสูสนามบินเพ่ือ
เดินทางกลับสูประเทศไทย 

14.30 น.   (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมิเรตส เท่ียวบินที่ 
EK2013 /EK384 

วันทีแ่ปดของการเดินทาง                        กรุงเทพฯ 
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ เวลา 2300-0305 น. *.*.*. 
12.05 น.       (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ …. 
 
 
อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ พักเด่ียวเพ่ิม 
28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 43,999.- 9,500.- 

** ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ข้ึนราคาของ
ภาษีนํ้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และคาวีซา *** 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยู 



 

 

ภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่นแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจาก 
อยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเทาตัว หากวันเขา
พักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยาย
เมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบรษัิทจะคํานึงถงึความเหมาะสมและ
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนขอวีซา  
 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา



 

 

อนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบ
เทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา  
5. ทานทีใ่สปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมรีอยฉีกขาด 
หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  
-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การ
เคลื่อนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสง
ศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได 
**  
- เบ้ียประกันเริม่ตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเริม่ตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง 



 

 

สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป�วย
จากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเครื่องดื่มส่ังพิเศษคาบริการพิเศษ 
ตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 
8. คาวีซาโคเอเซีย ทานละ 6,500.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว 

ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณี 
ถามีคาใชจายเกดิขึ้นตองจายคา DHL เร่ิมตนทานละ 4,000.- ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบ
เทาน้ัน) 
 

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญา 

การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
 

เง่ือนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง มฉิะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วนั กอนวันเดินทางทุกกรณี เกบ็

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคา 



 

 

ทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรอบแพทยตามที่
ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่
ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ  
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวซีาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน 
หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบ
ตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบรษิัทฯอีกครั้งนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรองแพทยตามท่ีทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเง่ือนไข 
สายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรยีก
คืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และ
คาธรรมเนียมวีซาและคาบรกิารยื่นวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว  
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ 



 

 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบรษัิทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามดัจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกบัทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 



 

 

 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํา
รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกนั 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ท่ีน้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้ง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน
ซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 

 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน
เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  

ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัท
ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เริ่มงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมือ่ทาน
จองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 
 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตวัแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกีย่วของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหต ุตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี
รับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมส่ิีงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 



 

 

รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ
เหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (โครเอเชีย) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีาประมาณ 20 วันทําการ ยื่นวีซาไมตองแสดงตนที่ศูนยยืน่วีซา VFS 
Global (สีลมคอมเพล็กซ)เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการ
และทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไม
สามารถดึงเลมออกมากอนได 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ

ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทาง
เลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พ้ืนหลัง
ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไม
เลอะหมึก) 

 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**สําเนาสมุดบัญชี หรอื Statement บญัชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน 
(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ํา 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน 
กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชกีระโดดเดือนตอง
ขอเปน Statement เทาน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และช่ือ-
นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใชทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พี่นอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 



 

 

3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ
เทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บตัรประชาชน 
- สูติบตัร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบยีนหยา/มรณะบตัร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ



 

 

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสมัพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา  
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 


